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ಶಿಂಪಿಗನ  
ಕತೆ  

ಲೆ ೇಃ ವಿಲಿಯಮ ಗ್ರಾಪರ  

ಬಹಳ ವರುಷದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ. ಯುರೆ  ಪ 
ಖಿಂಡದ ತುತತ ತುದಿಯಲಿಿ  ಅಜ್ಞರತ 
ಎನ್ನಿಸುವ ನೆ  ಶ ಎಿಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಇತುತ.   

ಡರಡ ಮ ಡ ಕಿಂಪನ್ನ – ನ ೂಯರಕಕ 1955  



ಅಲಿಿ ಒಬಬ ಬಡಕರದ, ಕುಳಿ ಶಿಂಪಿಗ 
ಇರುತ್ತತದದನು.  
ಅವನು ಬಹು ಚೆಿಂದವರಗಿ 
ಬಟ್ೆೆಗಳನುಿ ಹೆ ಲಿಯುತ್ತತದದನು.   



ನರಡಿನ ಎಲಿ್ ಮ ಲೆಗಳಲಿಿಯ  ಜನ  
ಅವನಲಿಿಯ  ಬಿಂದು  ಬಟ್ೆೆಗಳನುಿ 
ಹೆ ಲಿಸಿ ಕೆ ಳಳಿತ್ತತದದರು.    



ಸರಧರರಣವರಗಿ ಕರಣುವ 
ಅರಿವೆಗಳ್ಳಿಂದ ಕ ಡ ಆತನು ಬಹು 
ಚೆಿಂದರದ ಬಟ್ೆೆಗಳನುಿ 
ಹೆ ಲಿಯುತ್ತತದದನು. ಆತ ಹೆ ಲಿದ ಬಟ್ೆೆ 
ಹರಕಿಕೆ ಿಂಡರಗ ಬಡವ ಕ ಡ 
ಸಿರಿವಿಂತನಿಂತೆ ಕರಣುತ್ತತದದನು. 
ಈತನು ಹೆ ಲಿದ ಬಟ್ೆೆಗಳನುಿ ಧರಿಸಿದ  
ಬಡ  ಜನರಿಗ  ಕ ಡ ಅತ್ತ  
ಆದರದಿಿಂದ ಜನ ನೆ  ಡುತ್ತತದದರು.  

ಮಹಳೆಯರ  ಬಟ್ೆೆಗಳಿಂತ  
ಇಷೆ ೆಿಂದು  ಚೆಿಂದವರಗಿ 
ಹೆ ಲಿಯುತ್ತತದದನೆಿಂದರೆ ಆ 
ಬಟ್ೆೆಗಳನುಿ ಹರಕಿಕೆ ಿಂಡರಗ 
ಮಹಳ  ೆಅತ್ತ ಸುಿಂದರ ಹರಗು 
ತರುಣಿಯ ಹರಗ್ೆ ಕರಣುತ್ತತದದಳಳ.    



ದೆ ಡಡ ಅಧಿಕರರಿಗಳ್ಳರಲಿ ಇಲಿ್ವೆ 
ಬಡಮನುಷೂನರಗಿರಲಿ ಅವರಲಿಿ ಯರವದೆ  
ಭೆ ದಭರವ ಈ ಶಿಂಪಿಗ ಮರಡುತ್ತತರಲಿಲ್ಿ.    



ಅವನೆದುರಿಗ್ೆ ಜನ ಬಟ್ೆೆ ಕಳಚಿ ನ್ನಿಂತರಗ ಆತ 
ಕಟುಕ ಇಲ್ಿವೆ ಸೆೈನ್ನಕ, ಕವಿ ಇಲಿ್ವೆ ವತಕಕ, 
ಕ ಲಿಗ್ರರ ಇಲಿ್ವೆ ವಕಿ ಲ್, ಶಕ್ಷಕ ಇಲ್ಿವೆ 
ಒಕಕಲಿಗ ಇದರಲಿಿ ವೂತರೂಸವೆ  ಕಿಂಡು 
ಬರುತ್ತತರಲಿಲಿ್.    

ಹೆಚರಾನು ಹೆಚೆಾಿಂದರೆ ಆತ ಕುಳಿ 
ಇಲಿ್ವೆ ಎತತರದವ, ತೆಳಿಗ್ೆ ಇಲಿ್ವೆ 
ಲ್ಠ್ಠ ಎಿಂಬುದಷೆೆ ತ್ತಳ್ಳದು ಬರುತ್ತತತುತ.   



ಯರವ ರಿ ತ್ತಯಲಿಿ ಆತ ಅರಿವೆ 
ಆರಿಸುತ್ತತದದನೆ  , ಅಳತೆ 
ತೆಗ್ೆದುಕೆ ಳಳಿತ್ತತದದನೆ  , ಸರೆಇಲ್ನುಿ 
ನ್ನಧಕರಿಸುತ್ತತದದನೆ   ಅದರಲಿಿ ಕುಶಲ್ತೆ 
ಇರುತ್ತತತುತ.    



- ಹೆ ಲಿಯುವ ಬಟ್ೆೆಗಳ್ಳಗ್ೆ 
ಸರಿಯರದ ಆಕರರ ಕೆ ಡಲ್ು ಬೆ ರೆ 
ಬೆ ರೆ ಎಡೆ ಪಿನಿನುಿ ಚುಚುಾವದು, 
ಬಟ್ೆೆಗಳ ಒಳಮಗಗಲ್ು ಅರಿವೆ 
ಹೆ ಲಿಯುವದು, ಇಳ್ಳಜರರು ಇರುವ 
ಕರಲ್ರಿಗ್ೆ, ಕಿಸೆಗಳ್ಳಗ್ೆ, ಬರಹುಗಳ್ಳಗ್ೆ 
ಪ್ರೂಡಿಿಂಗ ಹಚುಾವದು ಇದರಲಿಿಯ  
ಆತನ ಕುಶಲ್ತೆ ಎದುದ ಕರಣಿಸುತ್ತತತುತ.    



ಹೆ ಲಿದು ತಯರರರದ ಬಟ್ೆೆಗಳನುಿ ಉಟೆ 
ಮ ಲೆ – ಗಿಂಡಸಿರಲಿ, ಹೆಿಂಗಸಿರಲಿ – 
ಅಧಿಕರರಿಯಿಂತಹ ಠ ವಿಯಲಿಿ ಇದದ ಹರಗ್ೆ 
ಕರಣುತ್ತತದದರು.    



ಶಿಂಪಿಗ ಬಡವನ್ನದದ. ಆದರೆ ಸಿಂತರನ 
ಪ್ರಾಪಿತಯಲಿಿ ಸಿರಿವಿಂತ. ಅದರಲಿಿಯ  
ಹೆಣುುಮಕಕಳ ಸಿಂಖ್ೊ  ಹೆಚುಾ. ಕೆಲ್ವರು 
ರರಥಚರಯಿಲ್ಡನಿಂತೆ ಸಿರಿವಿಂತ್ತಕೆಯನುಿ 
ಹಿಂದಿನ ಪಿ ಳ್ಳಗ್ೆಯಿಿಂದ ಪಡೆದಿರುತರತರೆ. 
ಆದರೆ ಅಿಂತಹ ಭರಗೂ ಶಿಂಪಿಗನ್ನಗ್ೆ 
ದೆ ರೆತ್ತರಲಿಲ್ಿ.     

ರರಥಚರಯಿಲ್ಡ ತೆ ಪ್ೆ ಹಚಿಾದ ಪ್ರೂಿಂಟು 
ಧರಿಸಬಹುದೆ ? ಆದರೆ ಈ ಶಿಂಪಿಗನು 
ಕೆೈಕುಸುರನುಿ ಉಪಯ ಗಿಸದಿದದರೆ 
ರರಥಚರಯಿಲ್ಡ ಬಟ್ೆೆ ಇಲಿ್ದೆ 
ತ್ತರುಗ್ರಡಬೆ ಕರಗುತ್ತತತುತ.    



ಶಿಂಪಿಗನ್ನಗ್ೆ ಮರತಾ ತರನು ಹೆ ಲೆದ 
ಕೆ  ಟು, ಸ ಟುಗಳಳ ಯರವವು 
ಎಿಂಬುದು ತ್ತಳ್ಳದು ಬರುತ್ತತತುತ. 
ಕೆೈಕುಲ್ುಕಿದರಗ ಅಿಂಗಿಯ 
ತೆ  ಳಳಗಳನುಿ ನೆ  ಡುತ್ತತದದನೆ  
ಹೆ ರತು ವೂಕಿತಯನಿಲ್ಿ. ಅಲಿಿ ಒಿಂದು 
ಫ್ರೂಶನ ಪರೆ ಡ ನಡೆದಿಂತೆ 
ಕರಣುತ್ತತತುತ.    

ಬಿಡುವು, ಹಬಬಹುಣಿುವೆ, ಮದುವೆ, 
ಯರತೆಾ ಮುಿಂತರದ ದಿನ ಹಳ್ಳಿಯ 
ಜನರೆಲಿ್ ಚೆಿಂದ ಚೆಿಂದದ 
ಬಟ್ೆೆಗಳನುಿಟುೆ ಊರ ಬಯಲ್ಲಿಿ 
ಬರುತ್ತತದದರು.    



ಈತ ಹೆ ಲಿದ ಬಟ್ೆೆಗಳನುಿ ಧರಿಸಿ ಬೆ ರೆ ಊರಿಗ್ೆ ಹೆ  ದರಗ 
ಊರಿನ ಜನ ಒಿಂದಿಷುಾ ನ್ನಿಂತು ಚೆಿಂದವರದ ಬಟ್ೆೆ. ಯರರು 
ಹೆ ಲೆದರು?  ಎಿಂದು ದುಿಂಬರಲ್ು ಬಿದುದ ಕೆ ಳಳತ್ತತದದರು. 
ಎಲಿ್ರಿಗ  ಆಶಾಯಕವೆ. ನೆ  ಶ ಹಳ್ಳಿಯಲಿಿಯ ಶಿಂಪಿಗ ಎಿಂದು 
ಅಭಿಮರನದಿಿಂದ ಹೆ ಗಳಳತ್ತತದದರು.    



ಆ ಕುಳಿ ಶಿಂಪಿಗನು ಹೆ ಲಿದ ಬಟ್ೆೆಗಳಳ ಜಗತೆತಲ್ಿ ಸುತರತಡುತ್ತತದದವು. ಹಳ್ಳಿ, ಪಟೆಣ, ಮುಿಂತರದ 
ಅತ್ತ  ದ ರವಿದದ ಸಥಳಗಳಲಿಿ ಕ ಡ. ಸ ಯಕಪಾಕರಶದಲಿಿ ಸವಿಂತಿಂತಾವರಗಿ ಇರಲ್ು  ಎಣಿಕೆ 
ಹರಕುತ್ತತದದ ಪಕ್ಷಿಯಿಂತೆ.    



ಫ್ರಾನ್ನಿನಲಿಿ ಅವನನುಿ  le e i  aille .   ಎಿಂದು 
ಗುರುತ್ತಸತೆ ಡಗಿದರು. . 



ಇಟಲಿಯಲಿಿ   il a  icc l .  
ಎಿಂದು ಅವನನುಿ ಹೆ ಗಳಳತ್ತತದದರು,    



ಜಮಕನ್ನಯಲಿಿ r n  
S n r.  
 

ಸೆಪ ನದಲಿ ಿ“el sastre 
pequeno.”  .... 



ಆದರೆ ಮನೆಗ್ೆ ಮರಳ್ಳ ಬಿಂದರಗ, ಹೆ ರಗ್ೆ ಹೆ ಗಳಳತ್ತತರುವ ಬಗ್ೆಗ 
ಏನ  ಗ್ೆ ತ್ತತರದ ತೆಳಿನೆ ಶಿಂಪಿಗ. ತನಿ ಕೆಲ್ಸದಲಿಿ 
ಮುಳಳಗಿದವ. ಚಿಕಕ ಅಿಂಗಡಿಯಲಿಿಯ ಟ್ೆ ಬಲಿಿನ ಮ ಲೆ ಕುಳ್ಳತು 
ಗಿಂಟ್ೆಗಟೆಲೆ ಕೆಲ್ಸ ಮರಡುವವ.       



ಒಿಂದು ದಿನ ಅವನ್ನಗ್ೆ ಅಮ ರಿಕೆಯಲಿಿದದ ಗ್ೆಳೆಯನ 
ಪತಾ ಬಿಂದಿತು. ಆ ಪತಾದಲಿಿ ಗ್ೆಳೆಯನು ನ್ನನಿ 
ಹರಸಿಗ್ೆ ಹೆ ತ್ತತಗ್ೆಗಳನುಿ ಗಿಂಟು ಕಟ್ಟೆ ಈ 
ಅಚಾರಿಗ್ೆ ಳ್ಳಸುವ ದೆ ಶಕೆಕ ಬರ ಎಿಂದು 
ಒತರತಯದಿಿಂದ ಬರೆದಿದದನು. ಮುಿಂದೆ ಆ ಪತಾದಲಿಿ 
ತರನ್ನದದ ದೆ ಶದ ವಣಕನೆ ಮರಡಿದದನು. 
ಮುಗಿಲೆತತರದ ಮನೆಗಳಲಿಿ ಎಷೆ ೆ  
ಗ್ೆಳೆಯರಿದರದರೆ ಎಿಂದು ಬಣಿುಸಿದದನು.    



ಈ ಶಾ ಮಿಂತ ದೆ ಶದಲಿಿ ಸ ಯಕ ಕ ಡ 
ಹೆಚುಾ ಪಾಖರವರಗಿ ಬೆಳಗುತರತನೆ. ಗಿಡಗಳೆಲ್ಿ 
ಬುಟ್ಟೆತುಿಂಬ ಹಣುುಗಳನುಿ ಕೆ ಡುತತವೆ. ಕಿತತಳ  ೆ
ಹಣುುಗಳನಿಿಂತ  ಪಿ ಪುಗಳಲಿಿ ತುಿಂಬಿಡುತರತರೆ. 
ಆಲ್ ಗಡೆಡಗಳನುಿ ಗ್ೆ  ಣಿ ಚಿ ಲ್ಗಳಲಿಿ 
ತುಿಂಬುತರತರೆ. ಬೆಾಡಿಡನ ಎರಡ  ಬದಿಗ  ಬೆಣ್ೆು 
ಸವರುತರತರೆ.” ಎಿಂದು ಬರೆದಿದದನು.     



ದರರಿಗಳೆಲ್ಿ ಬಿಂಗ್ರರದ ಇಟ್ಟೆಗ್ೆಯಿಿಂದ 
ಮರಡಿದಿಂತೆ ಕರಣುತತವೆ.     

ಇಲಿಿಯ ಪಾತ್ತಯಬಬನು ಅರಸನಿಂತೆ ಅರಮನೆಯಲಿಿ 
ಇರುತರತನೆ.   



ಎಲಿ್ರಿಗ  ಸಮವರದ ಸಿಂಧಿಯನುಿ 
ಕೆ ಡುವ ದೆ ಶ...  

ಆಳರಸರಿಲ್ಿದ ಸವತಿಂತಾ 
ದೆ ಶ... ವಚನಕೆಕ ಎರಡು 
ಬಗ್ೆಯದ ದೆ ಶ... ಸಮೃದಧ 
ದೆ ಶ..   



ಶಿಂಪಿಗನ್ನಗ್ೆ ಮತುತ ಅವನ ಕುಟುಿಂಬಕೆಕ ಇರಲಿಕೆಕ ಮನೆಯ 
ವೂವಸೆಥಯನುಿ ಅವನ ಗ್ೆಳೆಯರು ಮರಡಿದರು. ಅಮ ರಿಕೆಗ್ೆ ಬರಲ್ು 
ಉಗಿಹಡಗಿನ ತ್ತಕಿ ಟುಗಳನುಿ ಕಳಳಹಸಿಕೆ ಟೆರು.   
ಆತನ ಹಳ್ಳಿಯಲಿಿ ಹಬಬದಿಂತಹ ವರತರವರಣವಿತುತ. ಶಿಂಪಿಗ ಮತುತ 
ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲಿ್ರು ಸಮೃದಧವರದ, ಸರವತಿಂತಾಯ, ಸಮತೆ, ಗಳ್ಳದದ, 
ಎಲಿ್ರಿಗ  ಸಮವರದ ಸಿಂಧಿ ಕೆ ಡುವ ದೆ ಶಕೆಕ ಹೆ  ಗುತ್ತತದದರ 
ಆನಿಂದವನುಿ ಕೆ  ರಲ್ು ಎಲಿ್ರ  ಕುಣಿಯುತ್ತತದದರು. ಹರಡುತ್ತತದದರು. 
ಇವನೆಷುೆ ಭರಗೂವಿಂತ ಎಿಂದು ಹೆ ಗಳಳತ್ತತದದರು.    



ಮರುದಿನ ಶಿಂಪಿಗ ಮತುತ ಅವನ 
ಮನೆಯವರೆಲ್ಿರು ಪಾವರಸಕೆಕ ಹೆ ರಟರು.    



ದರರಿಯಲಿಿ ಊರುಗಳನುಿ ದರಟುವರಗ 
ಆ ಊರಿನ ಜನರು ಅವನನುಿ 
ಗುರುತ್ತಸುತರತರೆ ಎಿಂಬುದು ತ್ತಳ್ಳದರಗ 
ಅವನ್ನಗ್ೆ ಅಚಾರಿಯರಗುತ್ತತತುತ.    

ಈ ದರರಿಯಿಿಂದ ಹೆ ರನರಡಿಗ್ೆ ಸರಕಷುೆ ಜನರು ಇವನು 
ಹೆ ಲಿದ ಬಟ್ೆೆಗಳನುಿ ಧರಿಸಿ ಹೆ  ಗುತ್ತತದದದದರಿಿಂದ ಈ 
ಶಿಂಪಿಗನ ಬಗ್ೆಗ ಅವರಿಗ್ೆ ಗ್ೆ ತ್ತತತುತ.   



ಕುಳಿ ಶಿಂಪಿಗ ಮತುತ ಅವನ 
ಕುಟುಿಂಬದವರು...   

....ಸಮೃದಿಧಯ ಹೆದರದರಿಯ ಮ ಲಿಿಂದ 
ಹೆ  ಗುತ್ತತದದರು.    



ಬಿಂದರನುಿ ಮುಟ್ಟೆದ ಕ ಡಲೆ  ಶಿಂಪಿಗ ಇಲಿಿಯವರೆಗ್ೆ 
ಮುಟ್ಟೆಸಲ್ು ಬಿಂದಿದದ ಕುದುರೆ ಹರಗು ಜಟಕವನುಿ 
ಮರರಿದನು. ಅಲಿಿ ಬೆ ರೆ ಬೆ ರೆ ದೆ ಶಗಳ್ಳಿಂದ ಬಿಂದಿದದ 
ಹರಗು ಅಮ ರಿಕೆಯಲಿಿ ತಮಮ ಭರಗೂವನುಿ ಕರಣುತ್ತತರುವ 
ಎಷೆ ೆ  ಜನರು ಹಡಗಿನಲಿಿ ಏರುವ ಸರಲಿನಲಿಿ ನ್ನಿಂತ್ತದದರು.        



ಕುಳಿರು, ಬಡಕರು, ಕೆ ಬಿಬದವರು, ಗಿಂಡಸರು, 
ಹೆಿಂಗಳೆಯರು, ಮಕಕಳಳ ಇವರೆಲಿ್ರು ದೆ ಡಡ ಹಡಗಿನಲಿಿ 
ಕುಳ್ಳತು ಒಿಂದು ಸವತಿಂತಾವರದ ಹರಗು ಹೆ ಸತರದ ದೆ ಶ 
ಕಟೆಲ್ು ಹೆ ರಟ್ಟದದರು.    

ಪಾವರಸಿಗರಲಿಿ ಬಡಿಗರು, ಅಕಕಸರಲಿಗರು, ಉಪ್ರಪರರು, 
ಒಕಕಲಿಗರು, ವಿದರೂರ್ಥಕಗಳಳ, ಶಕ್ಷಕರು, ಶಿಂಪಿಗರು, 
ಚಮಕಕರರರು, ಕಟುಕರು ಮುಿಂತರದ ಎಲಿ್ ರಿ ತ್ತಯ 
ವೂವಸರಯ ಮರಡುವ ಬೆ ಸರಯಗ್ರರರು ಇದದರು.   



ನ ೂಯರಕಕದಲಿಿಯ ಬರೂಟರಿ ಪ್ರಕಕ – 
ಈ ಮೊದಲ್ು ಅದಕೆಕ ಕರೂಸಲ್ 
ಗ್ರಡಕನ ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ತತದದರು – 
ಎಿಂಬ ರೆ ವು ದಿಂಡೆಯ ಮ ಲೆ 
ಹೆ ಸದರಗಿ ಬಿಂದಿರುವ ತಮಮ 
ಗ್ೆಳೆಯಿಂದಿರ ಸರವಗತಕರಕಗಿ ಸರಕಷುೆ 
ಜನ ನೆರೆದಿದದರು.    

ತಮಮ ಸರವಗತಕರಕಗಿ ತನಿ ಹಳೆಯ ಗ್ೆಳೆಯರು 
ಬಿಂದಿದದನುಿ ಕಿಂಡು ಶಿಂಪಿಗನ್ನಗ್ೆ 
ಸಿಂತಸವರಯಿತು.    



ಆತನ ಗ್ೆಳೆಯರು ಅವರೆಲ್ಿರನುಿ ನ ೂಯರಕಕದ ಪೂವಕ 
ಭರಗದಲಿಿಯ ಜನ ಜಿಂಗುಳ್ಳ ಇರುವ ಒಿಂದು ಚಿಕಕ ಫ್ರಿಯಟ್ಟಗ್ೆ 
ಕರೆದುಕೆ ಿಂಡು ಹೆ  ದರು.    



ಈ ಕುಳಿ ಶಿಂಪಿಗನ್ನಗ್ೆ ಅಲಿಿಯ ಎಲಿ್ ಪಾಕರರಗಳಳ 
ವಿಚಿತಾವರಗಿ ಕರಣಿಸತೆ ಡಗಿದವು. ಜನರೆಲಿ್ ಒಬಬರ 
ಮ ಲೆ ಒಬಬರು ನ್ನಿಂತ ಹರಗ್ೆ ಜ ವಿಸುತ್ತತದದರು. ಬಿಸಿಲಿನ 
ಝಳದಿಿಂದ ಪ್ರರರಗಲ್ು ಬಿಸಿಲ್ುಗ್ರಲ್ದಲಿಿ ಜನರು 
ಮರಳ್ಳಗ್ೆಯ ಮ ಲೆ ಮಲ್ಗುತ್ತತದದರು.    



ಶಿಂಪಿಗನ ಕುಟುಿಂಬ ಸರಿಯರಗಿ ಮನೆಗ್ೆಲ್ಸಕೆಕ  
ಹೆ ಿಂದಿಕೆ ಿಂಡರದ ಮ ಲೆ ಅವನ ಗ್ೆಳೆಯನು ಅವನನುಿ ಒಿಂದು 
ಟ್ೆ ಲ್ರಿಿಂಗ ಶರಪಕೆಕ ಕರೆದುಕೆ ಿಂಡು ಹೆ  ದನು. ಅಲಿಿ ಎಷೆ ೆ  
ಗಿಂಡಸರು ಬಟ್ೆೆ ಹೆ ಲಿಯುವ ಕೆಲ್ಸ ಮರಡುತ್ತತದದರು. 
ಇವನನುಿ ಕ ಡ ಗಿಂಡಸರ ಬಟ್ೆೆ ಹೆ ಲೆಯಲ್ು ಯಿಂತಾದ 
ಮುಿಂದೆ ಕ ಡಿಸಲರಯಿತು. ಹರಗು ಅಿಂಗಿಯ ತೆ  ಳಳಗಳನುಿ 
ಹೆ ಲಿಯುವ ಕೆಲ್ಸ ಕೆ ಡಲರಯಿತು. ರೆ ಸಿನಲಿಿ ಓಡುವ 
ಕುದುರೆಗಳಿಂತೆ ಅಲಿಿ ಯಿಂತಾಗಳನುಿ ಸರಲರಗಿ ಇಡಲರಗಿತುತ. 
ಈ ತೆ  ಳಳಗಳಳ ಯರವ ಶಟ್ಟಕಗ್ೆ ಹೆ  ಗುತತವೆ ಎಿಂಬುದು 
ಅವನ್ನಗ್ೆ ಗ್ೆ ತ್ತತರಲಿಲಿ್.       



... ಮತುತ ಶಿಂಪಿಗರ ಇನೆ ಿಿಂದು ಗುಿಂಪಿಗ್ೆ ಜರೂಕೆಟುೆಗಳ್ಳಗ್ೆ 
ಹೆ ಲೆಯಲ್ು ಕಳ್ಳಸುತ್ತತದದರು.     

ಹೆ ಲಿದಿಟೆ ಎಲ್ಿ ತೆ  ಳಳಗಳ ಗಿಂಟು 
ಕಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತತದದರು.   



ಸರಲರಗಿ ಕುಳ್ಳತ ಹೆಿಂಗಸರೆಲಿ್ ಬಟ್ೆೆಗಳ್ಳಗ್ೆ 
ಗುಿಂಡಿಗಳನುಿ ಹಚುಾವ ಕೆಲ್ಸ 
ಮರಡುತ್ತತದದರು. ಮತುೂ ಎಲಿ್ವು 
ಸರಿಯರಗಿದೆ ಎಿಂಬುದನುಿ 
ಮನಗ್ರಣಿಸುತ್ತತದದರು.   

ಈ ಹೆ ಲೆದ ಬಟ್ೆೆಗಳ್ಳಗ್ೆ ಇಸಿಿ ಹರಕಿ 
ಮರರಲಿಕೆಕಿಂದು ನ ೂಯರಕಕದಲಿಿಯ 
ಅಿಂಗಡಿಗಳ್ಳಗ್ೆ ಕಳಳಹಸುತ್ತತದದರು.   



ಶಿಂಪಿಗನು ಸರಕಷುೆ ದಣಿದು ಕೆಲ್ ತ್ತಿಂಗಳರದ ಮ ಲೆ 
ತೆ  ಳಳಗಳನುಿ ಹೆ ಲಿಯುವ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸಿದನು.  
ಹಬಬದ ದಿನಗಳೆಿಂದು ಅಿಂಗಡಿಗಳನುಿ ಮುಚಾಲರಯಿತು. 
ಮುಿಂದಿನ ಆಡಕರು ಬರುವವರೆಗ್ೆ ಇವರೆಲ್ಿರಿಗ  ಎನ  
ಕೆಲ್ಸವಿರಲಿಲಿ್. ಎಲಿ್ರ  ನ್ನರುದೆ ೂ ಗಿಗಳಳ.      



ಕೆಲ್ಸವನುಿ ಹುಡುಕಲ್ು ಶಿಂಪಿಗ ದರರಿ ದರರಿ 
ಅಲೆದರಡತೆ ಡಗಿದನು.  ಕೆೈ ತುಿಂಬ ಕೆಲ್ಸ 
ಮರಡುತ್ತತದದವನ್ನಗ್ೆ ಸೆ  ಮರರಿಯರಗಿ 
ಕ ಡುವದು ಸರಿ ಬರುತ್ತತರಲಿಲ್ಿ.  ತರನು 
ಹೆ ಲೆದಿಟೆ ಸರವಿರರರು ತೆ  ಳಳಗಳ 
ನೆನಪ್ರಯಿತು. ಹಳಿಯಲಿಿದರದಗ ತನಿ 
ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ೆಗ ಅಭಿಮರನವಿರುತ್ತತತುತ. ಇಲಿಿ 
ಹರಗಲ್.ಿ ಎಲಿ್ ತೆ  ಳಳಗಳಳ 
ಬೆ ರೆಯವರದರಗಿ ಕಿಂಡವು.  .  



ಪತಾ ಬರೆದು ಅಮ ರಿಕೆಗ್ೆ ಬರಲ್ು ಹೆ ಳ್ಳದ 
ಗ್ೆಳೆಯನ್ನಗ್ೆ ಭೆಟ್ಟೆಯರಗಲ್ು ಶಿಂಪಿಗ 
ಹೆ  ದನು.   ನ್ನನಿ ಪತಾದಲಿಿಯ  
ಕನಸಿನಲಿಿಯ  ದೆ ಶ ಎಲಿಿದೆ?  ಎಿಂದು 
ಬಿರುಸರಗಿ ಕೆ ಳ್ಳದನು.   
ಅದು ಇಲಿಿಯ  ಇದೆ. ನ್ನನಿ ಸುತತಮುತತಲ್ು 
ಇದೆ. ಅವರವರ ಆಸೆ ಹರಗು ಕ್ಷಮತೆಯಿಂತೆ 
ಆ ಕನಸು ನನಸರಗುವದು. ನನಿ ಜತೆ ನ್ನ ನ್ನಗ 
ಬಿಂದರೆ ನೆರೆಹೆ ರೆಯಲಿಿ ಏನೆ ನು ನಡೆದಿದೆ 
ಎಿಂಬುದನುಿ ತೆ  ರಿಸುವೆ. ಆಗಲೆ ನ್ನನಗ್ೆ 
ನನಿ ಪತಾದ ಅಥಕ ತ್ತಳ್ಳಯವದು.  ಗ್ೆಳೆಯನ 
ಉತತರ.  



ಆ ಗ್ೆಳೆಯನು ಅವನನುಿ ಕೆೈಗ್ರಡಿಯವನ ಹತ್ತತರ 
ಕರೆದುಕೆ ಿಂಡು ಹೆ  ದನು. ಕ ಲಿಗ್ೆಲ್ಸ 
ಮರಡುವವನ್ನಗ್ೆ  ನ್ನನಿ ಹರಿಯರಸೆ ಏನು ?  
ಎಿಂದು ಪಾಶಿಸಿದನು. ಮೊದಲಿಗ್ೆ ನರನೆ ಿಂದು 
ಚಿಕಕ ಅಿಂಗಡಿಯನುಿ ತೆರೆಯುವೆ. ಆ ಅಿಂಗಡಿಯ 
ವೂವಹರರ ಹೆಚಿಾದಿಂತೆ ದೆ ಡಡ ಅಿಂಗಡಿ... ಅದನುಿ 
ಕ ಡ ಈ ಪಟೆಣದ ನಟುೆನಡುವಿರುವ ಗದದಲ್ದ 
ಪ್ೆ ಟ್ೆಯಲಿಿ -      

ಅಿಂಗಡಿಯು ಬೆಳೆಯುತತ 
ಹೆ  ದಿಂತೆ ಕೆಲ್ ದಿನಗಳಲಿಿ 
ಒಿಂದು ದೆ ಡಡ ಡಿಪ್ರಟಕಮಿಂಟಲ್ 
ಸೆ ೆ ರ ತೆರೆಯುವೆ.   



ಆ ಮ ಲೆ ಗ್ೆಳೆಯನು ಅವನನುಿ ಪ್ೆ ಪರ ಮರರುವ 
ಹುಡುಗನ ಹತ್ತತರ ಕರೆದುಕೆ ಿಂಡು ಹೆ  ದನು.   
ನ್ನ ನು ದೆ ಡಡವನರದ ಮ ಲೆ ಏನು ಮರಡುವಿ?  
ಗ್ೆಳೆಯನು ಕೆ ಳ್ಳದನು. ನರನು ದೆ ಡಡವನರದ ಮ ಲೆ 
ಪತಾಕತಕನರಗುವೆ. ನರನು ಬರೆದ ಸುದಿದಗಳನುಿ 
ಓದುಗರು ಓದಬಹುದು. ಸಿಂಪ್ರದಕರು ಶರಲೆ ಮುಗಿದ 
ಮ ಲೆ ನೆ  ಕರಿ ಕೆ ಡುವ ಭರವಸೆ ಕೆ ಟ್ಟೆದರದರೆ. 
ಒಿಂದು ವೆ ಳ  ೆಪ್ೆ ಪರಿನ ಒಡೆಯ ಕ ಡ ಆಗಬಹುದು.  
ಹುಡುಗನು ಉತತರ ಕೆ ಟೆನು.    



“ಆ ಮ ಲೆಯಲಿಿಯ ಹರಡುತತ ಕೆಲ್ಸ 
ಮರಡುತ್ತತರುವ ವೆ ಟರನನುಿ ನೆ  ಡು. 
ಆತನೆ  ಆ ಹರಡನುಿ ಬರೆದಿದರದನೆ. ಒಿಂದು 
ದಿನ ಆತ ಅಮ ರಿಕೆಯಲಿಿಯ ದೆ ಡಡ 
ಸಿಂಗಿ ತಕರರನರಗಬಹುದು.      ಆ 
ಬಡಕಲ್ು ಮನುಷೂನನುಿ ನೆ  ಡು. 
ಅವನ್ನಗ್ೆ ಈ ನಗರವನುಿ 
ಸುಧರರಿಸಬೆ ಕರಗಿದೆ. ಒಿಂದು ದಿನ ಆತ  
ನಗರದ ಮ ಯರ ಆಗಬಹುದು. ಇಲಿಿ 
ಯರರನುಿ ಕೆ ಳಳ. ಎಲಿ್ರು ಹರಿದರಸೆ 
ಇಟುೆಕೆ ಿಂಡಿದರದರೆ.   



ಜಗತ್ತತನಲಿಿಯ ಸರವತಿಂತಾಯವನುಿ ಪಿಾ ತ್ತಸುವ ಜನರೆಲಿ್ 
ತಮಮ ಭವಿಷೂವನುಿ ಉಜವಲ್-ಗ್ೆ ಳ್ಳಸುವದಕರಕಗಿ, 
ತಮಮ ಕನಸುಗಳನುಿ ನನಸು ಮರಡಲ್ು ಈ ದೆ ಶಕೆಕ 
ಬರುತರತರೆ.  ಈ ದೆ ಶದಲಿಿ ಉಚರಾರ ಸರವತಿಂತಾಯವಿದೆ. 
ನ್ನ ವು ಇತರರಿಗಿಿಂತ ಬೆ ರೆ ವಿಚರರಗಳನುಿ 
ಅಳಳಕಿಲ್ಿದೆ ವೂಕತ ಮರಡಬಹುದು. ಧಮಕ ಇಲಿ್ವೆ 
ವಿಂಶ ಎಿಂದು ಭೆ ದ ಮರಡದೆ ಎಲಿ್ರಿಗ  ಸಮವರದ 
ಸಿಂಧಿಯನುಿ ಉಿಂಟು ಮರಡುವ ದೆ ಶವಿದು. ಇಲಿಿಯ 
ಚುನರವಣ್ೆಗಳಲಿಿ ಯರರ  ಹಸತಕ್ೆ ಪ ಮರಡಲರರರು. 
ಆದದರಿಿಂದಲೆ  ಇದು ಒಿಂದು ಮಹರನ ದೆ ಶವರಗಿದೆ.         



ಇದನೆಿಲ್ಿ ಕಿಂಡು ಮತುತ ತ್ತಳ್ಳದು ಶಿಂಪಿಗ ಮನೆಗ್ೆ 
ತೆರಳ್ಳದನು. ಮಟೆಲ್ು ಹತುತವರಗ 
ನೆರೆಮನೆಯಲಿಿಯ  ಮಹಳ  ೆಸಿಂಗಿ ತದ 
ಕರಯಕಕಾಮದ ಎರಡು ತ್ತಕಿ ಟುಗಳನುಿ ಅವನ್ನಗ್ೆ 
ಕೆ ಟೆಳಳ. ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವಳ ಮಗ ಆ 
ಕರಯಕಕಾಮದಲಿಿ ಭರಗವಹಸುವವನ್ನದದನು.     

ಕರಯಕಕಾಮದಲಿಿ ಭರಗ ವಹಸುವ ಮಗುವಿಗ್ರಗಿ 
ಹೆ ಸ ಬಟ್ೆೆ ಹರಗು ಸ ಟನುಿ ಹೆ ಲಿದು 
ಕೆ ಡುವಿರರ?  ಎಿಂದು ಅವಳಳ ಕೆ ಳ್ಳಕೆ ಿಂಡಳಳ.    



ನೆರೆಮನೆಯ ಮಹಳೆಗ್ರಗಿ ಬಟ್ೆೆ ಹರಗು 
ಮಗುವಿಗ್ರಗಿ ಸ ಟು ಹೆ ಲಿಯುವ ಆಡಕರು 
ಅವನ್ನಗ್ೆ ದೆ ರೆಯಿತು. ಈ ರಿ ತ್ತಯಲಿಿ ಅವನ್ನಗ್ೆ 
ಅಮ ರಿಕೆಯ ಶೆ  ಧವರಯಿತು.    

ಮನೆ ತಲ್ುಪಿದ ಕ ಡಲೆ ಈ ಆನಿಂದದ 
ಸುದಿದಯನುಿ ಹೆಿಂಡತ್ತಗ್ೆ ತ್ತಳ್ಳಸಿದನು.   
ನರವು ಪಿಟ್ಟ ಲಿನ ಕರಯಕಕಾಮಕೆಕ 
ಹೆ  ಗುವ. ಅದಕ ಕ ಮುನಿ ಆ 
ಹುಡುಗನ್ನಗ್ರಗಿ ಬಟ್ೆೆ ಹೆ ಲಿಯುವೆ. ಎಿಂದು 
ತ್ತಳ್ಳಸಿದನು.    



ಇದೆ  ಚಿಕಕ ಕೆ  ಣ್ೆಯಲಿಿ ಕೆಲ್ಸ ಮರಡುತತ 
ಬಟ್ೆೆಯ ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ನಮ ನೆಗಳನುಿ ಆತ 
ಶೆ  ಧಿಸುವವನ್ನದದನು. ಭವಿಷೂತ್ತತನಲಿಿ ಒಿಂದು 
ದಿನ ಫಿಫ್ಥ ಅವೆೆನ ಿದಲಿಿ ಅವನ ಬಟ್ೆೆಗಳ 
ದೆ ಡಡ ಅಿಂಗಡಿ ಇರುವದು. ಜನರಿಗ್ರಗಿ – 
ಅಮ ರಿಕೆಯ ಜನರಿಗ್ರಗಿ – ಡಿಝರಯಿನ 
ಮರಡಿದ ಬಟ್ೆೆಗಳನುಿ ಆತ 
ಹೆ ಲಿಯುವವನ್ನದದನು.    



ಮಕಕಳ್ಳಗ್ರಗಿ, ಪುರುಷ ಮತುತ 
ಸಿಿ ಯರಿಗ್ರಗಿ, ನಸುಕ, ಶಕ್ಷಿಕೆ, 
ನರವಿಕ, ಸೆೈನ್ನಕ, ಕಲರವಿಂತ 
ಮುಿಂತರದ ಎಲಿ್ ಜನರಿಗ್ರಗಿ ಅತ್ತ  
ಸುಿಂದರವರದ, ಚೆಿಂದದ ಬಟ್ೆೆ.....   



ಬೆ ರೆ ಬೆ ರೆ ಕ್ೆ ತಾಗಳಲಿಿ ಕೆಲ್ಸ 
ಮರಡುವವರಿಗ್ರಗಿ...ಹರಗು  ...  

ನಗರದ ಎಲಿ್ ಭರಗಗಳ್ಳಿಂದ ಜನ 
ಇವನನುಿ ಹುಡುಕುತತ....   





... ಬರುವರು....  

 

 

ವಿಲಿಯಮ ವಿೆಕೆರ ಗ್ರಾಪರ (1897-1977)  ಈತ ಮಹರನ 
ಚಿತಾಕರರ, ವೂಿಂಗಚಿತಾಕರರ, ಲಿಥೆ  ಗ್ರಾಫ್ರ, ಮತುತ ನ್ನಸಗಕ 
ಪ್ೆಾ ಮ ಯರಗಿದದನು.   
ನ ೂಯರಕಕದ ಬಡವರಿರುವ ಓಣಿಯಲಿಿ ಅವನು 
ಚಿಕಕಿಂದಿನಲಿಿದದನು. ಅವನ ತರಯಿ ಬಟ್ೆೆ 
ಹೆ ಲಿದುಉಪಜ ವಿಕೆ ನಡೆಯಿಸುತತದದಳಳ. ತಿಂದೆಗ್ೆ ಎಿಂಟು 
ಭರಷೆಗಳಳ ಬರುತತದದರ  ಆತ ನ್ನರುದೆ ೂ ಗಿಯರಗಿದದನು.  
ಅಮ ರಿಕೆಯ ಅಥಕವೂವಸೆಥಯ ಬಲಿಗ್ೆ ಬಿದದ ಆ 
ಕುಟುಿಂಬವರಗಿತುತ.    
ಚಿಕಕಿಂದಿನ್ನಿಂದಲೆ  ಇವನ್ನಗ್ೆ ಚಿತಾ ತೆಗ್ೆಯುವ ಹುಚುಾ.  
ಚಿತಾಕಲೆಯ ಮುಿಂದಿನ ಶಕ್ಷಣಕರಕಗಿ ಅವನ್ನಗ್ೆ ಸರಕಲ್ರಶಪ 
ದೆ ರೆಯಿತು. ಅದು ಸರಲ್ದದರಿಿಂದ ಮನೆಗ್ೆಲ್ಸ 
ಮರಡಬೆ ಕರಗುತ್ತತತುತ.  ಇವನ ಚಿತಾಕಲೆಯಲಿಿಯ ಜರಣತನ 
ಕಿಂಡು ಫ್ರಇನ – ಅಪ್ರಿಯಡ ಆಟಿಕದ ನ ೂಯರಕಕ 
ಸ ಕಲ್ು ಅವನ್ನಗ್ೆ ಸರಕಷುೆ ಸಹರಯ ಮರಡಿತು. 
ನ ೂಯರಕಕ ಟ್ಟಾಬ ೂನ ಎಿಂಬ ಪತಾಕೆಗ್ರಗಿ ಈತ ಕೆಲ್ಸ 
ಮರಡತೆ ಡಗಿದನು.      
 ಆ ಕರಲ್ದಲಿಿಯ ಎಡ ಚಳಳವಳ್ಳಗ್ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎಷೆ ೆ  
ಪತ್ತಾಕೆಗಳ್ಳಗ್ರಗಿ ಆತ ಚಿತಾ ಬರೆಯುತ್ತತದದನು.  ಯುದಧದ 
ಕರಲ್ದಲಿಿ fascismದ ವಿರೆ  ಧ ಮರಡುವವರ 
ಮುಿಂದರಳರಗಿದದನು.  
 

   


